
  واصلت دول��ة الكويت جهودها الكبيرة في 
مجال العطاء االنساني ف��ي مسعى لتبديد ألم 
ال��ي��أس ال��ذي ق��د يعصف باحملتاجني والفقراء 
والالجئني واضفاء أج��واء البهجة والفرحة على 

نفوسهم ال سيما مع حلول شهر رمضان املبارك.
ويأتي ه��ذا املسعى انطالقا من ال��دور الرائد 
الذي رسمته القيادة السياسية الكويتية الرشيدة 
واملتمثل في الوقوف إلى جانب كل محتاج أينما 

كان وبغض النظر عن انتمائه.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار وزع��ت دول��ة الكويت خالل 
األسبوع املاضي 1300 سلة غذائية على اهالي 
االح��ي��اء احمل���ررة م��ن الساحل االمي��ن م��ن مدينة 

املوصل ضمن حملة )الكويت بجانبكم(.
كما قامت دولة الكويت بإرسال ثالث شحنات 
من املساعدات الضرورية ألهالي املوصل حيث 
مت توزيع 30 طنا من املواد الغذائية على اجلانب 
االيسر من املوصل فيما مت توزيع 90 طنا على 
اهالي اجلانب األمين من املدينة لتخفيف معاناة 
النازحني. كذلك جرى منذ بداية شهر مايو اجلاري 
ايصال املساعدات االنسانية الضرورية الى أكثر 
من 12 أل��ف اس��رة في داخ��ل االحياء احمل��ررة من 
املدينة. وكانت دولة الكويت قامت خالل الفترة 
املاضية بتوزيع نحو 5000 سلة غذائية في مخيم 
)سيودينان( اضافة الى ارسال 5000 سلة اخرى 
الى اجلانب االمين من املوصل كما مت توزيع ستة 
االف سلة على النازحني املقيمني خارج املخيمات 

في اربيل والسليمانية.
بدورها قامت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
ب��ت��وزي��ع 2000 س��ل��ة غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ازح��ني 
العراقيني في محافظة البصرة وذلك بالتنسيق 

مع القنصلية العامة لدولة الكويت هناك وجمعية 
الهالل األحمر العراقي.

واعترافا ب��دوره��ا ال��ري��ادي في مجال العمل 
االنساني أش��اد السفير االمريكي ل��دى العراق 
دوغالس سيليمان باجلهود االنسانية التي تقوم 
بها دولة الكويت السيما مبادراتها االغاثية الرامية 

لتخفيف معاناة النازحني العراقيني.
وف��ي اليمن حيث وزع��ت حملة )الكويت الى 
جانبكم( مستلزمات طبية ملكافحة وباء )الكوليرا( 
في مديريتي )لودر( و)مودية( مبحافظة )أبني( 
من أجل توفير املستلزمات الضرورية ملواجهة هذا 

املرض اخلطير الذي يفتك باملواطنني.
يذكر ان حملة )الكويت الى جانبكم( تعمل في 

مجال االغاثة العاجلة في اليمن من خالل خمسة 
قطاعات ه��ي ال��غ��ذاء وامل���اء والتعليم واالي���واء 
اضافة الى الصحة. كذلك اعلنت جمعية الهالل 
االحمر الكويتي عن تنظيم حملة تبرعات مع بداية 
شهر رمضان الفضيل لعالج املرضي الالجئني 
السوريني في االردن ولبنان واملرضى واجلرحى 

من الشعب اليمني.
وقالت مديرة ادارة تنمية املشاريع في جمعية 
الهالل االحمر الكويتي ملى العثمان في تصريح ل� 
)كونا( ان اجلمعية تستقبل التبرعات والزكوات 
التي تستمر طوال شهر رمضان الفضيل مبقرها 
من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا او من خالل 

التبرع عبر املوقع االلكتروني.

وذكرت ان إطالق حملة التبرعات من اجلمعية 
في شهر رمضان الفضيل يأتي وقوفا من الشعب 
الكويتي مع إخوانهم في سوريا واليمن »الذين 
يتعرضون ملآس وآالم ال تخفى علينا جميعا وهي 

مآس يذوب لها القلب«.
ومبناسبة حلول شهر رمضان املبارك كذلك 
قامت جمعية الفالح اخليرية بفلسطني بتوزيع 
مساعدات كويتية على االسر الفقيرة واملتضررة 
واحملتاجة في محافظات قطاع غزة ضمن حملة 

)رمضان يجمعنا(.
وأوض��ح رئيس جمعية الفالح اخليرية في 
فلسطني رمضان طنبورة في تصريح صحفي 
ان ه��ذه امل��س��اع��دات للتخفيف م��ن اع��ب��اء األس��ر 

الفلسطينية التي ال تقدر على توفير قوت يومها 
واحتياجاتها األساسية وتلبية بعض احتياجاتها 

بسبب ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
ب��دوره��ا أق��ام��ت س��ف��ارة دول���ة ال��ك��وي��ت لدى 
جمهورية غانا حفل توزيع إفطار الصائم الذي 
تقيمه سنويا وذلك على نفقة محسنني من دولة 
الكويت مبساعدة بيت الزكاة الكويتي واألمانة 

العامة لألوقاف.
ول���م تقتصر امل��س��اع��دات الكويتية وال��ت��ي 
تتزامن مع حلول الشهر الفضيل على اخلارج بل 
تعدت إلى الداخل وظهرت جليا في حملة )خلهم 
يرمضون ويانا( لفك دين املعسرين في الديون 
او من عليه ضبط واحضار بسببها حيث انطلقت 

احلملة من مبلغ 500 ال��ف دينار وبلغت حتى 
االن 35ر1 مليون دينار. وأعلن وزي��ر األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة لشؤون البلدية 
محمد اجلبري استفادة 427 حالة من احلملة 
موضحا أنه مت سداد مبالغ 355 حالة من االحوال 
الشخصية للمدينني بنفقات متجمدة اسرية 

لالبناء والزوجة.
وبني ان هذه الفئة تعد من اكبر الفئات التي مت 
التركيز عليها حرصا على لم شمل االسر الكويتية 
في هذه االي��ام املباركة. واض��اف الوزير اجلبري 
في مؤمتر صحفي ان املبلغ املتبقي من اجمالي 
التبرعات يبلغ نحو 270 ال��ف دي��ن��ار متوقعا 
ان يستفيد منه 50 مواطنا مدينا مشيرا الى أن 
احلملة الت��زال مستمرة الى نهاية شهر رمضان 
املبارك. وفي إطار املساعدات اخلارجية اختتمت 
جمعية ال��س��الم لالعمال اخليرية واالنسانية 
الكويتية اعمال قافلتها الى جمهورية قرغيزستان 
بتنفيذ جملة من املشروعات اخليرية متضمنة 

توزيع صدقات على احملتاجني واالسر املتعففة.
يذكر أن اجلمعية نفذت العديد من املشروعات 
اخل��ي��ري��ة واالغ���اث���ي���ة ف���ي ال��ع��دي��د م���ن ال���دول 
ومنها س��وري��ا واليمن وب��ورم��ا والفلبني ولها 
نشاطات خيرية وتنموية وانسانية تأهيلية 
هادفة الى خدمة االنسان كما في مصر وقرغيزيا 
وطاجيكستان وغيرها من الدول. وتعد اجلمعيات 
اخليرية الكويتية عالمة بارزة في ساحات العطاء 
اإلنساني بفضل حتركاتها امليدانية السريعة في 
جميع املناطق وجهودها التي تندرج كجزء من 
الواجب اإلنساني الذي يعبر عنه املوقف الرسمي 

للكويت قيادة وحكومة وشعبا. 
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الكويت تشارك ضمن اجلناح العربي في معرض الكتاب برومانيا 
  شاركت سفارة دولة الكويت في بوخارست الى جانب 12 
سفارة عربية اخرى في املعرض الدولي للكتاب في رومانيا 
الذي انطلقت فعالياته في ال24 من شهر مايو اجلاري ويستمر 
اربعة ايام من خالل اجلناح العربي اخلاص حتت شعار نافذة 
على العالم العربي الذي نظمته سفارات الدول العربية وذلك 

بعرض مجموعة من الكتب واملطبوعات التراثية والشعبية 
الكويتية.

وقال سفير دولة الكويت لدى رومانيا طالل منصور الهاجري 
في تصريح ل� )كونا( أمس السبت ان مشاركة دولة الكويت 
ممثلة بسفارتها في بوخارست تأتي انسجاما مع امل��وروث 

الثقافي واالنساني الذي تزخر به الكويت وريادتها في العالم 
العربي واإلسالمي في املجال املعرفي والفكري واحلضاري.

واشار الى ان السفارات العربية تشارك في املعرض املذكور 
الذي يعد تظاهرة ثقافية كبيرة تقام سنويا على ارض املعارض 

في العاصمة الرومانية بوخاريست.

انطالقا من دورها الرائد الذي رسمته القيادة السياسية الرشيدة

 الكويت تواصل نشاطها املكثف في مجال العمل اإلنساني 

الكويت تواصل حملتها االنسانية في اطار حملة )الكويت بجانبكم( للتخفيف من معاناة النازحني العراقيني

أمير البالد يتبادل
 التهاني بشهر رمضان 

مع بعض القادة العرب 
   ت��ب��ادل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد مع 
أخيه خ��ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
في اتصال هاتفي التهاني مبناسبة 
حلول شهر رمضان املبارك سائال 
سموه امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد 
هذا الشهر الفضيل على البلدين 
والشعبني الشقيقني وعلى األمتني 
العربية واالسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وأن يتقبل صيام 
اجلميع وأن ي��دمي ه��ذا التواصل 

األخوي بني البلدين الشقيقني.
كما تبادل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد مع 
اخيه صاحب اجلاللة امللك حمد 
ب��ن عيسى ال خليفة ملك مملكة 
ال��ب��ح��ري��ن الشقيقة ف��ي ات��ص��ال 
هاتفي التهاني مبناسبة حلول 
ش��ه��ر رم���ض���ان امل���ب���ارك س��ائ��ال 
سموه الباري جل وع��ال ان يعيد 
ه��ذا الشهر ال��ك��رمي على البلدين 
والشعبني الشقيقني وعلى االمتني 
العربية واالسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وأن يتقبل صيام 
اجلميع ويحقق ململكة البحرين 
الشقيقة ك��ل م��ا تتطلع ال��ي��ه من 

رفعة ورقي.  وتبادل سموه مع أخيه الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان 
الشقيقة في اتصال هاتفي التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك سائال سموه الباري جل 
وعال ان يعيد هذا الشهر الكرمي على البلدين والشعبني الشقيقني وعلى االمتني العربية واالسالمية 
بوافر اخلير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام اجلميع ويحقق جلمهورية السودان الشقيقة كل ما 

تتطلع اليه من رفعة ورقي.
 كما تبادل سموه مع اخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطني الشقيقة في اتصال هاتفي 
التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك سائال سموه الباري جل وعال ان يعيد هذا الشهر 
الكرمي على البلدين والشعبني الشقيقني وعلى االمتني العربية واالسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات وأن يتقبل صيام اجلميع ويحقق لدولة فلسطني الشقيقة كل ما تتطلع اليه من رفعة 
ورقي.  وتبادل سموه مع أخيه صاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
مملكة البحرين الشقيقة في اتصال هاتفي التهاني مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك سائال سموه 
الباري جل وعال ان يعيد هذا الشهر الكرمي على البلدين والشعبني الشقيقني وعلى االمتني العربية 

واالسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام اجلميع.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

2000 سلة غذائية على النازحني العراقيني في محافظة البصرة جمعية السالم لالعمال اخليرية واالنسانية الكويتية تنفذ حملة من املشروعات اخليرية  توزيع 

الكويت تعرض مساهماتها 
في مكافحة اإلرهاب بفعالية أممية 

  نظم الوفد الدائم لدولة الكويت لدى 
منظمات األمم املتحدة في فيينا وبالتعاون 
م��ع ممثلي اجل��ه��ات احلكومية ف��ي مبنى 
األمم امل��ت��ح��دة ف��ي فيينا ي��وم اخلميس 
املاضي فعالية ركزت على ابراز مساهمات 
دولة الكويت في التصدي لالرهاب وتنفيذ 

القرارات الدولية ذات الصلة.
وج��اء ذل��ك على هامش اعمال ال��دورة 
ال26 للجنة االمم املتحدة ملنع اجلرمية 

والعدالة اجلنائية.
وفي هذا الصدد قال سفير دولة الكويت 
ل��دى جمهورية النمسا وامل��ن��دوب الدائم 
ل��دى املنظمات الدولية في فيينا صادق 
محمد معرفي في تصريح ل� )كونا( أمس 
السبت ان »الهدف من تنظيم هذه الفعالية 
هو اب��راز جهود دول��ة الكويت واجهزتها 

املعنية ف��ي مكافحة اجل��رمي��ة العابرة 
للحدود والسيما االرهاب بعدما أصبحت 
ه��ذه اجلرمية تهدد ام��ن واستقرار كافة 

الدول«.
واضاف ان »هذه الفعالية جاءت للتأكيد 
على ال��ت��زام دول��ة الكويت باالتفاقيات 
ال��دول��ي��ة ان��ط��الق��ا م��ن روح املسؤولية 
املشتركة والتزامها املطلق بدعم التعاون 
الدولي واالقليمي في مكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية وبروتوكوالتها 
امللحقة بها والسيما التصدي للجرائم 

االلكترونية«.
واك��د السفير معرفي ان��ه »ف��ي ظل ما 
تشهده املنطقة م��ن ت��ط��ورات وتغيرات 
استثنائية فان هناك حاجة ماسة لتظافر 
اجلهود الدولية وتقاسم املسؤولية في 

مواجهة اجلرائم بكافة اشكالها ومظاهرها 
باعتبار ان دولة الكويت عانت منها منذ 
الثمانينيات م��ن خ��الل محاولة تفجير 
موكب سمو االمير الراحل الشيخ جابر 
االح��م��د اجل��اب��ر الصباح طيب الله ث��راه 
وتفجيرات املقاهي الشعبية وآخ��ره��ا 

تفجير مسجد االمام الصادق قبل عامني.
وكان مساعد وزير اخلارجية الكويتي 
لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير 
ناصر الصبيح استعرض بالتناوب مع 
السكرتير أول مشاري النيباري خالل 
الفعالية دور وزارة اخلارجية ومشاركة 
دولة الكويت في مساعي التعاون الدولي 
ضد ما يسمى تنظيم ال��دول��ة االسالمية 
)داعش( وتنفيذ قرارات مجلس االمن ذات 

الصلة.

من جهته قدم وكيل وزارة العدل املساعد 
للشؤون القانونية زكريا االنصاري عرضا 
حول التشريعات الوطنية ذات الصلة التي 
مت سنها تنفيذا لالتفاقيات الدولية وجهود 

وزارة العدل في هذا الصدد.
وفي املجال األمني حتدث النقيب راكان 
الشريعان عن دور رجال االمن في البحث 
والتحري عن املشتبهني والضالعني في 
االعمال االرهابية فيما عرض ممثال النيابة 
العامة ابراهيم املنيع وط��الل الفهد آلية 
التنفيذ والتحقيق في االعمال االرهابية 
السيما املتعلقة باجلرائم االلكترونية 
منها. وفي سياق متصل تناول ممثل وزارة 
االع��الم خالد العنتري دور ال���وزارة في 
مكافحة التطرف وحماية الشباب من خالل 

اخلطط التوعوية االعالمية.

الوفد الكويتي املشارك في الفعالية
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ت�������������وزي�������������ع م��������س��������ت��������ل��������زم��������ات ط��������ب��������ي��������ة مل��������ك��������اف��������ح��������ة »ال������������ك������������ول������������ي������������را« ف�������������ي ال������ي������م������ن

س�������������ف�������������ارة ال����������ك����������وي����������ت ف�������������ي غ�����������ان�����������ا أق�������������ام�������������ت ح���������ف���������ل ت�������������وزي�������������ع إف�������������ط�������������ار ص�������ائ�������م 


